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Waran, Byabygden och Skogen  

Tillbakablick 200 år genom utdrag från länsmuseets samling 

 

Bleking bebos av något över 60.000 människor, av vilka ungefär 43.000 hava sin näring på landsbygden… 

Jorden är indelad itu 1091 hela hemman… Dessa hemman bebos, ägas eller förpaktas av om kring 4.600 

åkerbrukare, vilka under sig hava mångfaldiga torpare, av vilka i synnerhet en stor mängd finns i skogsbygden. 

 

Strandbygden eller, som blekingsborna kallar den, Waran inbegriper en lång och smal sträcka av de vid havet belägna 

byar och hemman. Härtill hörer även blekingska skärgården. Strandbon fiskar i havet inom och utomskärs, skjuter sälar och 

varjehanda sjöfåglar, som under sträcktiden vår och efterhöst besöka kusterna. Denna bygd är icke alldeles skogslös, har även 

något åkerbruk, 

och giver i synnerhet ett ganska gott bete: således kommer därifrån den bästa ost och smör, och den fetaste slaktboskap: 

men säd köpes annorstädes. 

 

Mellanbygden eller, som andra kallar den, bya-bygden går även längs igenom landet, och gränsar intill den föregående. 

Den består av stora och vackra byar och väl odlade fält… Åkerbruk, höhöstnad och boskapsskötsel äro folkets huvudsakliga och 

nästan endaste näringsfång, och jorden lönar rikligen arbetarens möda. Skog finns även, tillräckligt till egna behov, såvida den 

icke bliver illa medfaren. 

 

Skogsbygden innefattar det yttersta av Bleking, …stöter till östra Göinge härad i Skåne, gränsar allt det övriga till Småland. 

Den består merendels av enstaka hemman och torp, vilka hava ganska vidsträckta och merendels steniga ägor, mycken skog 

och många insjöar. Denna bygds invånare nära sig med att föryttra pottaska, timmer, brädor, klappholts, ved, kol och något 

beck och tjära, vilket i synnerhet tillverkas i Jämshögs socken. Utom skogshygget kan till deras näringsfång räknas 

boskapsskötsel och körslor. Ifrån denna bygd fås den bästa rågen, vartill skogens fällande och brännande bidrager. Tall, Gran 

och Björk nyttjas i synnerhet på svedjeland. 

 

 

N. H. Sjöborg, 17921 

                                                                                 
1 Länsmuseets samlingar 



 

 

Förord 
Skogsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att fördela medel till 

regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och 

målen för fem fokusområden i skogsprogrammets strategi.2 

 

Länsstyrelsen i Blekinge har beställt en kort sammanfattning avseende ett 

antal frågeställningar med ett skogligt perspektiv. Rapporten ger en 

inledning och redovisar delar av en framtida utgångspunkt. En mer 

bearbetad kunskap krävs inför framtida analyser.  

 

Alla kommentarer om möjliga perspektiv att utveckla tillskrivs författaren. 

Det är inte Länsstyrelsens åsikter som presenteras, rapporten är ett av flera 

bidrag till det skogsstrategiska arbetet.  

 

Jonas P Hultin 2019-03 25 

 

 

                                                                                 
2 (N2018/04157/SK) samt länsmuseets Arkiv Blekinge 



 

4 

Innehållsförteckning 
FÖRORD ......................................................................................................................................................................................................... 3 

INLEDNING OM ATT BESKRIVA SKOGEN ........................................................................................................................................ 5 

Ett särskilt problem kring statistik ................................................................................................................................................ 6 

ÖVERGRIPANDE STRUKTURELLA FRÅGOR, DELTAGANDE OCH GLOBALA MÅL ............................................................ 8 

Skogssektorns utveckling fram till 2021 .................................................................................................................................... 8 

Skogen och ett demokratiperspektiv ....................................................................................................................................... 10 

Hur bidrar skogen till Agenda 2030 .......................................................................................................................................... 10 

BLEKINGES SKOGAR .............................................................................................................................................................................. 12 

Skogen som dominerande del av det Blekingska landskapet ....................................................................................... 12 

Blekinges areal jämfört med Sveriges totala- ....................................................................................................................... 13 

2017 har totalarean vuxit till 300 000 hektar ........................................................................................................................ 13 

Några saker är tydliga med den Blekingska skogen;................................................................................................... 14 

Var bor skogsägaren ....................................................................................................................................................................... 14 

Ett alltid växlande landskap ................................................................................................................................................... 15 

Ett växande Blekinge, ...................................................................................................................................................................... 17 

Ett mer urbant samhälle med ekonomisk tillväxt. ......................................................................................................... 17 

Skogen genererar ekonomiska värden .................................................................................................................................... 19 

Hur mycket hektar skogsmark finns det i Blekinge ............................................................................................................ 22 

Blekinges skogar i hektar över tid jämte åker och bete ............................................................................................. 23 

Hektar skog samt total landareal ......................................................................................................................................... 23 

Blekinges skogars värde ur ett alternativt perspektiv ................................................................................................. 23 

Skogsmark med och utan avverkningsrestriktioner per ägarkategori ................................................................. 24 

Blekinge  ............................................................................................................................................................................................... 25 

Hektar Skogsmark i Blekinge, 2015 – genomsnittlig 5-årsperiod, notera nedgång skogsmark i siffror 

2010. ................................................................................................................................................................................................ 25 

Blekinges skogsmark och övriga nära län .............................................................................................................................. 26 

Regional jämförelsemark utgörs av skog, respektive impediment ........................................................................ 26 

Skogsmarksareal i respektive skoglig åldersklass ......................................................................................................... 26 

Ägargrupper närliggande län och Blekinge .................................................................................................................... 27 

Skogens tillväxt jämförelsedata ............................................................................................................................................ 27 

Allmän fastighetstaxering för lantbruk, genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr efter 

region, ägarkategori, skogsarealklass och år .................................................................................................................. 28 

Försålda lantbruk efter region, andel skogsbruksvärde köpeskilling och år ..................................................... 28 

AVSLUTNINGSVIS ................................................................................................................................................................................... 29 

 



 

 

Inledning om att beskriva skogen 
 

Det saknas en tydlig bild om vilka de skogliga frågorna är. Det saknas också en bred samsyn över vilka 

skogens intressenter är och hur man skall kunna nå alla dem som faktiskt berörs av hur skogen 

utvecklas. 

 

Avsikten med sammanställningen är att fakta från flera aktörer skall ge en bredare bild, ett bättre 

underlag för planering. Denna övergripande text baseras på tidigare gjorda analyser avseende skogens 

och skogssektorns roll i flera olika samhällsperspektiv. All statistik har hämtats från statliga 

myndigheter samt SCB. Alla tabeller i sin helhet och referenser kan snabbt kontrolleras på respektive 

statistiksamling på nätet.3 De areella näringarnas intresseorganisations perspektiv är också en del av 

den verbala beskrivningen där text inhämtats från LRF Centralt samt genom LRF Sydost samt i samtal 

med skogsägare och sakkunniga.  

 

Skogsmark rent statistiskt och som begrepp definieras i den svenska skogsvårdslagen.  

 

Normalt sett baseras statistik utifrån denna definition som har en direkt motsvarighet i 

internationellt gemensamt överenskommen text4. Definitionen anses vedertagen och den avser:  

 

 all mark som bär skog eller som utan produktionshöjande åtgärder har förutsättningar att bära skog med en 

höjd av minst 5 m och med en kronslutenhet på minst 10 procent.5  

 

Det finns således gott om det som statistiskt sett betraktas som ”skog”, men utan träd vid olika 

tidpunkter. Det finns också olika avgränsningar bland myndigheter om vilken skog som tas med i 

statistik. Det är väsentligt att insamling av data för jämförelser samordnas mellan länen. Ett 

alternativt sätt att mäta skogsbestånd är att inhämta data från skattemyndigheten. Det har inte gjorts 

i detta dokument. Förutom en kvantitativ analys som tidigare tagits fram av undertecknad gällande 

Skogssektorns förväntade utveckling i avrinningsområdet för Södra Östersjöns Vattendistrikt6, är data 

nationell och regional (dvs. länsdata).  

 

I nationella skrivningar med landsbygdspolitiska överväganden samt i de skogs, jakt och markpolitiska 

utredningar som genomförts de senaste 15 åren ges också en läsvärd bild av skogens värde utöver det 

ekonomiska produktionsvärdet för massa och trävaror som helt dominerar statistiken för skog7.  

 

Ett antal frågor i icke strukturerade samtal har ställts till 9 aktörer som är skogsägare och som 

representerar länet, listan med personer kommer från LRF Sydost. Dessa personers kontaktuppgifter 

                                                                                 
3 https://www.skogssverige.se/kategori/scb, https://www.scb.se/hitta-statistik/sok/?query=skog&tab=ssd, 
http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv/Skogsstyrelsens%20statistikdatabas/?rxid=dadc435d-d474-441d-9300-53432843bffe, 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/, 
4 (FAO Food and Agriculture Organization) 
5 https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/senaste-statistiken/skogsmark/ 
6 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till a r 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer, 
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/Övriga%20publikationer/Ekonomisk
a_sociala_drivkrafter_vattendisktrikten_sweco.pdf 
7 Läs exempelvis SOU för bägge landsbygdskommitterna, den Skogspolitiska utredningen samt Jaktutredningen. 

https://www.skogssverige.se/kategori/scb
https://www.scb.se/hitta-statistik/sok/?query=skog&tab=ssd
http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv/Skogsstyrelsens%20statistikdatabas/?rxid=dadc435d-d474-441d-9300-53432843bffe
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/
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finns på Länsstyrelsen Blekinge men gruppen utgör bara en avstämning om vad som kan vara viktiga 

frågor att belysa i det kommande arbetet under 2019. Personerna kommer att kunna bjudas in i ett 

eventuellt fortsatt arbete. 

 

Utöver ovanstående har en öppen fråga om vad som bör vara med i en Skogsstrategi ställts på ett så 

kallat öppet forum för skogsägare i hela landet.8 Enligt uppgift på skogsforums hemsida är forumet den 

enskilt största platsen för samtal om skogen. Frågan som ställdes avsåg att fånga aktuella strömningar 

i debatten om vad en skogsstrategi bör innehålla. Författaren har personligen tolkat samtalen och 

debatten och dessa redovisas kortfattat i slutet och frikopplat från sammanställningen. Länsstyrelsen 

Blekinge har fått information om vilka kontaktpersoner som kontaktats. Skogsstyrelsen, SCB, 

Skogsforum, SLU har bidragit med bilder av vad som kan anses vara viktigt. 

 

Avsnittet i slutet av rapporten är att betrakta som en kompletterande skrivning för att ge rapportens 

läsare fler perspektiv i det fortsatta arbetet. Mångfalden av perspektiv är tveklöst viktigare än på länge. 

Åsikterna skiljer sig mycket åt i vad som t.ex. bör förväntas vara en skog och hur människor som inte äger skog 

bör förhålla sig till andras skog. Äganderätten är den stora frågan för skogsägare jämte biotopskyddet. 

  

Ett särskilt problem kring statistik  

Under arbetets gång har det visat sig att vissa data inte är helt pålitlig och har därför marginaliserats 

då den kan uppfattas som missvisande. Det är viktigt att data kan betraktas som tydlig och sann.  

 

Ett exempel med tveksamt resultat är att Blekinge växer mycket också till ytan, så pass mycket att 

andelen skogsmark bör betraktas med försiktighet. Enligt SCB (muntligen) beror detta på att ny 

fototeknik i kombination med att jordaxelns lutning ger nya mätdata. Det tycks som om just Blekinge 

vuxit mer än många andra regioner. Nationellt har totalarean över vissa perioder minskat, men 

Blekinges markareal ökar. I ett till ytan litet län som Blekinge kan detta inte bortses ifrån. Vad har 

detta för betydelse relativt andra läns tillväxtdata eller marktäckedata. Det verkar vara Blekinge som är 

särskilt påverkat av ny mätteknik som avser totalarealer, men andra data som avser fastigheter, är de 

korrekta? Några skogsägare har ökat sin areal med 10 % enligt muntliga uppgifter, men många har 

samma arealer över en tio-årsperiod. 

 

En justering av Blockdata inom jordbruket gjordes för ca 10 år sedan. Kanske behöver 

skogsgränser/fastighetsgränser också verifieras på samma sätt som blockdata justerades med 

satellitdata 2008-20109. 

 

Utöver denna säkerhetsproblematik om statistikens kvalité, är skoglig statistik inte samordnad 

avseende serier och årsintervall för de olika fakta som samlats in.  

 

I ett skogligt sammanhang saknas helt klart många av de värden som numera behöver beskrivas 

eftersom de så uppenbart är relaterade till skogens värdeproduktion. Vem trodde till exempel att 

                                                                                 
8 Skogsforum 
9 https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/uppdatering-av-blockdatabas-med-stod-av-satellitdata.html 
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biodiesel och material för textilier så tydligt skulle relateras till skogens resurser eller samhällets 

behov. Idag finns också ett patent i Sverige för fossilfri bensin10 där del av råvaran kommer från skogen. 

Om bensin, diesel samt flygbränsle från den svenska skogsråvaran blir Sveriges sätt att möta 

klimatkrisen eller åtminstone internationella åtaganden behövs all den skog som har växt till under 

100 år.  

 

Blekinges skogars belägenhet nära hamnar för utskeppning kan utgöra en specifikt viktig parameter 

med koppling till avsättning av delvis nya produkter från skogen. 

 

Skogsstyrelsen som är närvarande i regionen gör inga sammanställningar av skogliga data ur ett större 

samhällsbyggnadsperspektiv. Den förr så grundliga ”Skogsstatistik årsbok” sammanställs inte längre11. 

De traditionella skogsfrågorna kunde där studeras sida vid sida med valfri statistik, dessutom i ett icke 

digitalt sammanhang som ju kan anses vara värdefullt. Skogens värde i ett flytande bränsleperspektiv, 

besöksnäring, livsmedel och rekreation samt hälsa ligger alltså idag på olika myndigheter och t.o.m. 

intresseorganisationer att bevaka. Ur ett brett perspektiv och kopplat till den lagstiftning som gäller all 

mark i Sverige är skogsfrågan också en ensak för betydligt fler än för de ca 5 500 personer som dagligen 

brukar eller normalt sett engagerar sig i frågan därför att de äger skog i Blekinge.  

 

Att skoglig statistik inte längre är samordnad gör det svårt för gemene man att hitta fakta av 

strukturell karaktär för jämförbara perioder annat än över just skogsbestånd och ägandet samt ex. 

inrapporterad tillväxt eller skador efter vilt. Ändå är skogen alltså en angelägenhet för många och för 

allt fler, skogen utgör till huvudsak marken i Sverige och särskilt i Blekinge. Skogen ägs av allt färre 

personer, men betydligt fler vill ta del av värdena. Många behöver därför se värdet av skogen för hela 

samhället.  

 

 

Enligt författaren till denna rapport bör utgångspunkten i ett första skede vara att belysa vilka 

intressenterna är och vilka önskemål som finns på skogen, det är inte antalet hektar av ett eller annat slag 

som visar mångfalden och betydelsen av skogen 

 

  

                                                                                 
10 Colabitoil med flera 
11 En sista version kom 2014 
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Övergripande strukturella frågor, deltagande och 
globala mål 

Skogssektorns utveckling fram till 2021 

 
I en större undersökning som utfördes av Vattenmyndigheter med avsikt att kartera olika branschers 

påverkan på vatten ställdes ett antal frågor till utvalda respondenter samt studerades branschspecifika 

regionalekonomiska data (Södra Östersjöns Vattendistrikt).12 Metoden anses tillförlitlig för att bedöma 

utvecklingen i ett större perspektiv, skogssektorn och branscherna som förädlar skogsråvara har stora 

likheter marknadstekniskt.  

 

Bedömningen avsåg utvecklingen till 2021 och bör gälla Blekinges utveckling framskrivet även efter 

2021. Frågor om skogsindustrins utveckling är viktig när man ser Blekinges tillgång till växande skogar 

och Blekinges närhet till flera förädlingsindustrier i branschen. Mindre förädlingsföretag finns och 

regionalt kan flera stora aktörer nås rimligt snabbt, men i Blekinge är det dock bara Mörrums 

pappersbruk av de större verksamheterna som finns kvar sedan Djupafors pappersbruk i Ronneby 

monterades ner. Den regionalekonomiska utvecklingen (branschvis sysselsättningsutveckling) kopplat 

till skogens avsättning i Blekinge förutsätts vara en spegling av utvecklingen på riksplanet. Nära 

Blekinge finns fortsatt ett flertal mottagare av skogens råvaror, avstånden är korta i det 

sammanhanget. 

 

Jämfört med jordbruket som mellan 2009 och 2021 antogs minska sin andel av förvärvsarbetande med 

20 procent, minskade Skogsbruket sin förväntade andel av förvärvsarbetande med ca 12 procent. 

Förädlingsvärdet däremot ansågs öka med 21 procent för skogssektorn. Det är snart dags att värdera 

utfallet för prognosen, det är dock uppenbart att bedömningen av produktivitetsökningen i 

förädlingsindustrin också speglas i skogsstatistik som redovisas längre fram i denna rapport. Det går 

bra för den mest kommersiella produkten, där också avsatt tillväxt ökar. 

 

Massa, pappers och pappersvarusektorn som här kallas pappersvaruindustrin konverterar papper till 

olika produkter. Vad gäller utvecklingen så bedömde branschen att produktionen av grafiska papper 

har en avsevärt vikande efterfrågan men idag motsvaras den av ca häften av svensk pappersproduktion 

räknat i ton. En minskad efterfrågan och en omstrukturering av produktionen förklarar minskningen, 

förpacknings- och hygienpapper ökar dock i prognosen. 

 

Skogsindustrierna (massa-, pappers- och sågverkens branschorganisation), äger och brukar skog eller 

handlar med råvaran skog. År 2012 avverkades 89 miljoner m3sk och tillväxten låg på 117 miljoner 

m3sk. Pappersvaruindustrin utgör ca 30 procent av sysselsättningen i landet och 20 procent av 

förädlingsvärdet av branschkoden.  

 

                                                                                 
12 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till a r 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer 
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Massa-, pappers- och pappersvaruindustrin bedöms fortsatt utveckla förpackningslösningar baserade 

på papper. En minskad tillgång och användning av returpapper medför en ökad användning av färsk 

massa i Sverige. Det är också denna sektor med massaproduktion som utvecklas i en innovativ väg 

även för nya användningsområden, bland annat för textilier kompletterat med flytande bränsle och 

energiproduktion under den senaste tiden. Det blir allt fler som använder skogens resurser men utan 

insyn i skogen. 

 

Sammantaget förväntas massa- och pappersbruken växa i produktionsvolym, förutsättningen för en 

god fortsatt avsättning är stor 13 Skogsindustriernas medlemsföretag i Blekinge presenteras på kartan 

nedan14 

 

Den traditionella avsättningen på marknaden ökar alltså samtidigt som bioenergin och nya 

materialproducenter vill ha ännu mer av det som skogen kan ge. Skogsindustriernas medlemsföretag 

på bilden nedan, visar avsaknad av aktörer i Blekinge förutom Mörrums bruk. Avstånden till kunder är 

dock relativt kort. Fortfarande finns ett antal oberoende små sågverk kvar i Blekinge. 

 

Skogsindustriernas medlemsföretag, lila och orangea representerar alla olika närliggande 

avsättningsmöjligheter. Det är få företag i Blekinge inom sektorn. 
  

                                                                                 
13 tidigare angiven referens. 
14 www.skogsindustrierna.se 
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Skogen och ett demokratiperspektiv 

Skogen utgör ett helt dominerande inslag i landet och särskilt i det Blekingska landskapet. Som 

konstaterats tidigare är det dessutom många, rent av fler, som idag har en ekonomisk relation till 

skogen.  

 

Till detta kommer ett antal sociala frågor om skogens roll för t.ex. rekreation och turismföretagande 

bland mycket annat. Enligt landskapskonventionen som både är ratificerad15 och införlivad i svensk 

lag sedan 2011 skall alla som berörs av det vardagslandskap de vistas i också få vara med och uttrycka 

sina åsikter. Betydelsen, eller konsekvensen av detta perspektiv är kanske den svåraste knuten att lösa 

för en sektor som delvis uttrycker en kraftfull oro över samhällets större krav i olika perspektiv. Den av 

areell näring framlyfta och viktiga äganderättsfrågan ställs ofta i motsatsförhållande till andras 

ianspråktagande av landskapet. 16 17  

 

Det är dock mycket tydligt, baserat på juridiska formuleringar kopplat till referenserna ovan, att fler 

borde få vara med i samtalet om landskapet, därför kommer rapporten att försöka skapa en tydligare 

bild av vad skogen i Blekinge är. Ur fakta kan aktörer och många fler frågor utvecklas. Det saknas data 

om bland annat viltvården i rapporten, viltskador och viltförvaltning. Viltförvaltningen är inte mindre 

viktig för det. Bilden av hur stora skadorna är från viltet skiljer sig åt mellan olika ägargrupper. 

Betesskador finns att utläsa i Skogsstyrelsens statistik.  

 

Att lösa intressekonflikten mellan förvaltaransvar och alla de som brukar skogen skapar levande 

skogar också för framtiden. Att tydligt definiera ägarrätten och ägaransvar jämte ansvaret hos dem 

som besöker skog och mark är lika viktigt. Att beskriva system och relationer mellan dem som behöver 

skog och dem som förser oss med skog är kanske det enskilt viktigaste för näringens fortsatta 

möjlighet att producera skog för en allt större marknad. Demokratiperspektivet har många aspekter 

när en strategi skall formuleras. 

Hur bidrar skogen till Agenda 2030 
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige har utfäst att vi skall vara 

ledande i genomförandet av agendan som innebär en omställning. I handlingsplan för 2018–2020 

beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och 

effekter under kommande år. Handlingsplanen fokuserar på det nationella genomförandet. FN:s 17 

hållbarhetsmål i Agenda 2030 preciserar 169 delmål, skogen och dess värdekedja kan bidra till 

genomförande av Agenda 2030 i alla led, och även val av transporter påverkar t.ex. havsmål.18 . 

                                                                                 
15 I detta fall underskriven internationell överenskommelse  
16 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt- 
miljoarbete/miljokonventioner/Landskapskonventionen/ 
Sverige har ratificerat konventionen och den trädde i kraft 1 maj 2011. 
Lagstiftningen i Sverige lever upp till de generella krav som ställs i konventionen och som handlar om att landskapets betydelse 
ska erkännas i lag. Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i 
Europa. Den syftar också till att främja lokalsamhällets delaktighet i planeringen av landskapet. Konventionen innefattar alla 
typer av landskap som människor möter i sin vardag och på sin fritid. 
17https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe 
18 https://www.skogssverige.se/kategori/agenda-2030 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-%20miljoarbete/miljokonventioner/Landskapskonventionen/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-%20miljoarbete/miljokonventioner/Landskapskonventionen/
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Att inbegripa agenda 2030 breddar alltså ytterligare skogens olika frågeställningar som av 

nödvändighet måste med i analysen. 

 

FN: s livsmedelsorganisation, FAO19 presenterar vartannat år en rapport om skogen, The State of the 

World’s Forests (SOFO). 2018 års rapport heter Forest pathways to sustainable development och 

analyserar och följer upp hur skogen ”bara” bidrar till 10 av de 17 globala målen.20  

 

En samordnad redovisning av Blekinges bidrag till målen skulle ge argument för beslutsfattare att göra 

ytterligare satsningar som stärker vår skog. Inom jordbruket har uppfyllandet av samhällets mål blivit 

en lönsam affär, där vissa företag snarast är att betrakta som producenter av samhällsnyttan mätt i 

antal hektar med ex hög diversitet, än producenter av råvaran från gården. Hur många skogsägare 

skulle kunna leva på att främst producera nytta kring Agenda 2030? 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                 
19 Food and Agriculture Organisation 
20 The State of the World’s Forests (SOFO). 
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Blekinges skogar  

Skogen som dominerande del av det Blekingska landskapet  

Oavsett I vilken kommun man befinner sig i Blekinge så måste skogen anses ytterst närvarande. På 

många platser dominerar skogen helt det visuella intrycket viket än mer aktualiserar 

landskapskonventionen i skogsstrategifrågan. Oavsett om du står på centralstationen i någon av 

Blekinges fem kommuner, på en ö eller befinner dig på svamppromenad i gränstrakter mot Småland 

ser du skog21 av olika slag. Oberoende om du skördar större volymer eller tillverkar grillkol finns det 

stora värden i den Blekingska skogen.  

 

Några har också gjort en affär av det så kallade existentiella värdet, dvs vetskapen om skogen och allt 

det som skogen innebär för någon som väljer resmål. Här är ägandet frånkopplat intresset för skogen 

men kunskapen om värden och möjligheten att marknadsföra t.ex. en plats tillför ett ekonomiskt 

värde vid prissättning för uthyrning av t.ex. en stuga eller en ställplats för husbil. Många kan på något 

sätt sägas sälja det som på många sätt är någon annans, äganderätten är som politisk fråga mycket 

närvarande och måste hanteras rätt, antalet ägare av skog har minskat något, antalet privata 

aktiebolag har blivit avsevärt färre och eventuellt nya typer (livsstilsbrukare etc.) av skogsägare som 

finns måste bli en del av diskussionen.  

 

Men……. 

 

Skogen och dess ägare utgör alltså fysiskt ett helt dominerande inslag i det Blekingska landskapet. 

Blekinge är skogens landskap. Alla som berörs av det vardagslandskap de vistas i skall också få vara 

med och uttrycka sina åsikter. Betydelsen, eller konsekvensen av detta perspektiv är kanske den 

svåraste knuten att lösa. Den av areell näring framlyfta och viktiga äganderättsfrågan ställs ofta i 

motsatsförhållande till de andras ianspråktagande av landskapet. 22 23  

 

 

Att lösa intressekonflikten mellan förvaltaransvar och brukare skapar levande skogar också för framtiden, att 

hitta system vars delar stärker hela skogen är därför kanske det viktigaste målet. 
  

                                                                                 
21 All mark som bär skog eller som utan produktionshöjande åtgärder har förutsättningar att bära skog med en höjd av minst 5 m 
och med en kronslutenhet på minst 10 procent 
22 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt- 
miljoarbete/miljokonventioner/Landskapskonventionen/ 
Sverige har ratificerat konventionen och den trädde i kraft 1 maj 2011. 
Lagstiftningen i Sverige lever upp till de generella krav som ställs i konventionen och som handlar om att landskapets betydelse 
ska erkännas i lag. Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i 
Europa. Den syftar också till att främja lokalsamhällets delaktighet i planeringen av landskapet. Konventionen innefattar alla 
typer av landskap som människor möter i sin vardag och på sin fritid. 
23 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-%20miljoarbete/miljokonventioner/Landskapskonventionen/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-%20miljoarbete/miljokonventioner/Landskapskonventionen/
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Blekinges areal jämfört med Sveriges totala24-  

2017 har totalarean vuxit till 300 000 hektar  

 2010 2015  2010 2015 

BLEKINGE   RIKET   

Åkermark 3 1269 30 730  263 3457 259 0052 

Betesmark 11 555 10 877  451 908 44 9842 

Skogsmark, 

produktiv 

174 000 21 0000  2 309 9000 2 350 3000 

Skogsmark, 

improduktiv 

9 000 1 0000  4 995 000 463 0000 

Total 

skogsmark 

182 000 220 000  2 8095 000 2 8129 000 

Bebyggd 

mark och 

tillh. Mark 

22 073 22 453  1 150 346 1 182 224 

Täkter och 

gruvområden 

318 344  6 0647 6 6027 

Golfbanor 

skidpister 

390 388  3 5659 3 7665 

Öppen myr 3000 1000  2 612 000 295 8000 

Naturligt 

gräsbevuxen 

mark 

4050 4050  323 0100 323 0100 

Berg i dagen 

o övrig mark 

37 479 3267  2 465 806 2 084 207 

Vatten 10 808 10 829  4 007 930 4 012 388 

Total 

landareal 

29 3133 293 110  40 733 923 40 731 117 

 

Den Blekingska skogen karaktäriseras av en blandning av trädslag och en mosaik av skogstyper. 

Skogen skapar råvaror av god kvalité till massa- och pappersindustrin, skogen ger virke och I ökande 

utsträckning ett antal andra nya produkter och tjänster. Men bilden av vad skogen i Blekinge faktiskt 

är måste utifrån de skäl som tidigare angivits förtydligas ur ett demokratiskt perspektiv.  
På många sätt blir skogliga frågor också viktigare ju fler som ser nyttan av skogen och dess olika 

aktörer. Skogen utgör 74 % av ytan i Blekinge men få har tillgång till fakta om skogen. Ett stärkt 

                                                                                 
24 markanvändningsklass åkermark Mark som används eller lämpligen kan användas för växtodling eller bete och som är 
lämplig att plöja. skogsmark, produktiv Arealen skogsmark, produktiv utgörs av mark som, i enlighet med FAO:s definition, är 
lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål. Idealproduktionen är minst 1 m3sk (stamvolym 
på bark ovan stubbe inklusive topp) per hektar och år. Bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå. 
skogsmark, improduktiv Arealen skogsmark, improduktiv utgörs av mark mark som i enlighet med FAO:s definition utgörs av 
skogsmark men inte räknas som produktiv skogsmark. Bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå. 
öppen myr Kategorin öppen myr inkluderar inte torvtäkter. öppen myr Kategorin öppen myr på läns- och riksnivå består av 
summan myrimpediment exklusive underkategorin Skogsmark på våtmark enligt FAO:s definition och bygger på uppgifter från 
Riksskogstaxeringen. vatten Kategorin vatten inkluderar inte havsvatten 
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medvetande och ett fortsatt samtal om skogen som en absolut fysiskt dominerande resurs i Blekinge 

skapar nya idéer som skapar ekonomiska möjligheter. I en optimal värld stärker skogsförvaltningen 

också vårt ekosystem vars tjänster vi ju alla är beroende utav.  

Några saker är tydliga med den Blekingska skogen;  

1. Skogen är fortsatt viktig som resurs, viktigare och större än på länge.  

2. Skogen växer, framförallt granbeståndet som är en viktig råvara i industrin 

3. Lövbeståndet har inte samma tillväxt och löv är dessutom nära kopplat till viltskador 

4. I ägandet, numerärt sett är Blekinges skogar viktigare än i många andra län, många olika typer av aktörer 

vill ha ut mycket från, i och av skogen. 

5. Fördelningen av produktiv skogsmark på olika ägarklasser 2017 domineras i hela riket av det 

enskilda ägandet 48 %, men på inga sätt lika tydligt som i Blekinge där 80 % av skogsarealen 

ägs av enskilda, detta skiljer oss från många andra län.  

6. Siffran 24 % privatägda aktiebolag i Sverige men 3 % privatägda aktiebolag i Blekinge visar på 

en annorlunda ägostruktur, en mångfald av aktörer som skapar Blekinges skogar.  

7. Viltet, på gott och ont är närvarande och påtagligt, exempelvis genom betesskador men också 

genom jakten, dock med en sviktande älgstam. 

 

År 2017 fanns det i riket 319 649 skogsägare (fysiska personer) varav 38 % var kvinnor och 60 % män. I 

Blekinge motsvarades detta av ca 2000 kvinnor och 3500 män som i procent alltså motsvarar 

genomsnittet. Men vem som äger eller utför arbetet i skogsföretaget saknas det information om.  

Var bor skogsägaren 

Antalet brukningsenheter i Sverige som ägdes av fysiska personer var år 2017 224 888, 2 % av dessa (ca 

4300) finns i Blekinge. Av samtliga brukningsenheter var ca 70 % så kallade närboägda. Antalet som 

permanent bor på sin fastighet i Blekinge är stabilt ca 3 260 st. En fjärdedel av brukningsenheterna i 

riket var helt utboägda (men bara en femtedel i Blekinge) och 7 procent delvis utboägda (i Blekinge 5 

procent Det är också fler relativt för ca 10 år sedan). Andelen utboägda brukningsenheter har minskat 

över tid. Vem som äger skog och vem som agerar i skogen är inte heller samma sak, genusaspekten har 

av flera aktörer påtalats som ett problem att belysa på ett bättre sätt. 

 

 2007 2017 

Blekinge   

Utboägd 1 124 891 

Delvis utboägd 311 211 

Närboägd 3 263 3250 

Samtliga 4 698 4 352 

Ägande och antalet brukningsenheter fysiska personer25. 

                                                                                 
25 tidigare angiven referens. SCB 
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Ett alltid växlande landskap 

En blandning av trädslag i en mosaik av skogstyper är alltså karaktäristiskt. Detta beror inte minst på 

topografiska förhållanden och på igenväxning och röjning under olika tidsperioder. Den traditionella 

historiska markanvändningen med ängs och betesmark i detta levande landskap försåg alltså den 

tidigare numerärt starka landsbygdsbefolkningen med livsmedel och trä. Men ängs- och betesmarker 

har sakta blivit olika typer av skog.  

 

Omvandling har dock under de senaste decennierna sakta fått fart genom olika betesprojekt som 

markägare och samhället tillsammans skapat. Det finns därför en fortsatt kontinuitet och ett växlande 

innehåll i det blekingska landskapet som skapar värden inom mångfald och landskapsvård. De 

restaurerade delarna av skogslandskapets flikar med landskap skapar attraktiva platser för de som 

också ser skogen ur ett naturvårdsperspektiv med betesdjuren som ett naturligt inslag.  

 

Bilden av Blekinges olika skogsbestånd från 1700-talet som målades upp på försättsbladets insida 

stämmer fortfarande vad avser utbredning och huvudsaklig karaktär. I Nils Holgersons resa av Selma 

Lagerlöf målas samma bild upp i halvtid mellan 1700-tal och nu. Städerna har i den bilden tillkommit 

som tydligare bostads- och arbetsmarknadsnoder där mycket konsumeras och tjänstevärden 

produceras för en allt växande marknad. Beteendemönster har i dag ändrats och de människor som 

använder skogen är inte lika dem som för bara några decennier sedan ville vara i skogen. Samtidigt 

som skogen utvecklas och blir viktigare har Blekinge blivit ett mycket urbant län avseende 

pendlingsmönster och utbud av kultur och mångfald av människor. I detta urbana finns alltså också 

en växande skogsnäring  

som borde innebära att intressen allt oftare krockar, i synnerhet som 74 % av marken är skog. Det finns 

fortfarande en landsbygdsbefolkning men idag är vi urbana på många fler sätt.  

 

Som del av det rörliga friluftslivet i ett annars urbant liv finns skogen. Oavsett hur medvetna vi är så 

har vi en relation till skogen, t.ex. när vi direkt besöker den eller när vi transporterar oss genom 

skogsbestånd, eller när vi kommer hem efter arbetet till en renoverad fastighet med tillhörande skog. 

Kanske har vi kanske mött skogen redan då hunden rastats på lunchen, frågan är vilka kvalitéer som 

den växande skogen har, det kan man tycka olika om.  

 

Utöver de produktionsmål som finns och som Blekinge verkligen är en del utav har riksdagen antagit 

miljökvalitetsmålet Levande skogar, som innebär att skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt och den biologiska mångfalden bevaras. Parallellt med detta skall 

kulturmiljövärden och de sociala värdena värnas.  

 

Den föränderliga landskapsbilden över decennierna som beskrevs ovan är relevant i detta 

sammanhang och den Blekingska skogen har stora förutsättningar att bidra till målet med levande 

skogar, med ett antal unika arter vars bestånd faktiskt stärks tack vare markägare som agerat i 

samverkan med samhället. De miljöer där många värden möts är också tillgängliga oaser för den allt 

mer urbana befolkningen samtidigt som samhälleliga mål stärks. 
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Det har noterats att Energimyndigheten i skrivande stund upphandlar inventering av var skogliga 

resurser finns för den nya energiproduktionens behov. Det har i samtal påtalats att utfästelser som 

gjorts för att uppnå det fossilfria samhället också kan komma kräva att skogliga resurser tas tillvara på 

ett helt nytt sätt. Men rätten att själv få bestämma om skogen i denna fråga eller ur ett 

landskapsperspektiv hotas 26.  

 

Ett mått på hur äganderätten inskränks redovisas nedan  

 

År 2017 Antal skyddade 

områden 

Skyddad 

totalareal, 

hektar 

Skyddad 

landareal 

Andel ( 

procent) 

skyddad areal 

av total areal 

Blekinge     

Naturreservat 111 20 000 9 654 2.9 

Naturvårdsområde     

Skogligt 

biotopskyddsområde 

196 606 604 0.1 

Övrigt 

biotopskyddsområde 

16 52 52 0 

Blekinge Totalt, 

Överlapp borträknat 

323 10 284 10 284 3.0* 

Skåne totalt 822 38 648 38 648 5.8 

Halland totalt 384 16 835 16 835 3.4 
 

Skyddad natur, naturvårdsavtal27 28 

* 10284/300 000 = 3.0 % 

 

 

 
  

                                                                                 
26 tidigare angiven referens. 

27  På följande länk kan läsaren själv markera de olika former av skydd som ligger i landskapet  http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

28 https://www.scb.se/hitta-statistik/sok?query=skyddad%20natur  

https://www.scb.se/hitta-statistik/sok?query=skyddad%20natur
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Ett växande Blekinge,  

Ett mer urbant samhälle med ekonomisk tillväxt. 

Vår ekonomi totalt sett är beroende av intäkter från skogen trots urbanisering och tack vare livsstilen 

som kopplas till ett modernt samhälle. Effektiva transporter i skogen behövs. Med ett samhälle i 

tillväxt och en allt mer urban livsstil skapas behov av rekreation, vår hälsa är beroende av möjligheten 

att rekreera oss och som art är vi beroende av de ekosystemtjänster som skogen ger oss, inte minst som 

luftrenare och syreproducent.  

 

Den helt avgörande biologiska mångfalden bärs också på många ställen fram av just skogens skötsel 

och skydd samt genom en fungerande viltförvaltning. Inte minst svamplockare och det rörliga 

friluftslivet hittar också ofta till den så kallade produktionsskogen som är en konsekvens av hela 

samhällets tillväxt. Av Svensk skog står idag Blekinge för ca 0.8 % av ytan, i Blekinge upptar skogen 74 

% totalarean.  

 

Oavsett I vilken kommun man befinner sig så måste skogen anses ytterst närvarande. På många 

platser dominerar skogen helt det visuella intrycket29 av olika slag. Olofström är den mest 

skogsbeklädda kommunen med över 80 % av ytan skogsbeklädd och Karlskrona kommun hamnar nära 

riksgenomsnittet på 67 % och är därmed den minst skogliga kommunen i länet. Skillnaden är dock 

liten mellan länets olika skogar. Det är också fler skogsägare som åtminstone delvis bor på sin mark nu 

relativt för ca 10 år sedan. Antalet som permanent bor på sin fastighet är stabilt under en 10-årsperiod, 

ca 3 260 st. Mängden brukningsenheter minskar men produktiviteten ökar. 

 

 

 2007 2017 

Blekinge   

Staten 5 10 

Statsägda aktiebolag 2 3 

Övriga allmänna ägare 6 7 

Privatägda aktiebolag 36 39 

Enskilda ägare 4 626 4 429 

Övriga privata ägare 23 24 

Samtliga ägare 4 698 4 512 

 

 

Antal brukningsenheter efter region, ägarklass och år 

Antalet brukningsenheter som skapar tillväxt 

Kunskap om övernattningsstatistik som beror på besök i den Blekingska naturen är svår att koppla till 

skogens attraktivitet men bidraget till ekonomin från turism utgör en stor del av besöksnäringens 
värde totalt och står för ca 3 % av ekonomin på nationell nivå30. I Blekinge motsvarar detta av ca 

                                                                                 
29 All mark som bär skog eller som utan produktionshöjande åtgärder har förutsättningar att bära skog med en höjd av minst 5 
m och med en kronslutenhet på minst 10 procent 
30 https://tillvaxtverket.se Turismens årsbokslut 2017 

https://tillvaxtverket.se/
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400 000 övernattningar31 , bara hotellens intäkter är 189 000 000, övriga boendeformer stugor etc. är 

inte med i statistiken 32. Turismens andel av ekonomin sett som del av skogens värden är inte 

statistiskt kopplad men beaktat totalsiffrorna inte oväsentliga och borde lyftas fram eller åtminstone 

eftersökas.  

 

Statistik om avsatt tillväxt, älgbetesskador samt naturvärden finns det relativt gott om, men skogens 

övriga värden saknas i tillförlitlig statistik, därtill är årsserier för insamlad data alltså inte gemensam 

och jämförelser av olika variabler blir därför en utmaning. Ofta anges årsmedelvärden i 5-årscykler.  

 

Skogen växer i utbredning och innehållet i granbeståndet växer mycket. Urbaniseringen har alltså inte 

påverkat volymen skog i Blekinge negativt, urbaniseringen och människors behov av skogens råvaror 

har ökat med en allt smartare produktion och ekonomi.  

 

En majoritet av den avverkade skogen går till sågverken och massaindustri, ca 10 procent blir 

brännved, stolpar med mera. Men skogsråvaran finns i en mängd produkter som man vanligtvis inte 

förknippar med trä, som till exempel disktrasor, kläder, bränsle, medicin och snart i en växande andel 

flytande bränslen 

 

Skogarna har växt i omfattning i över 100 år och i delar också ändrat karaktär för att bättre passa den 

typ av produktion som är mest effektiv på ett marknadsperspektiv. Den mest rationella metoden 

kritiseras av några men ses som nödvändig av andra. Samtidigt som stora skogsarealer har en 

nödvändig karaktär av funktionella planteringar med körvägar och vändplatser för virkestransporten 

är dessa skogar också livsmiljöer för många arter.  

 

Den urbana utvecklingen sker främst genom förtätning med nya områden av tillagda villaområden. 

Infrastrukturen till dessa områden samt en ny förändrad dragning av E22 tar givetvis mark i anspråk, 

men sett som del av skogsmarken är den försumbar totalt. Enskilda ägare av mark drabbas dock 

avsevärt. 

 

Vi har aldrig mer än 3 km för att kunna ta del av ett rörligt friluftsliv. Urbaniseringen har inte påverkat 

den sammanlagda volymen skog negativt. I synnerhet som statistiken visar på allt större marktillgång 

kan dock frågeställningen behöva utredas specifikt.  

 

Urbaniseringen och människors behov av skogens råvaror har ökat men med en allt smartare 

produktion och ekonomi når vi bättre ekonomiska resultat. Vår ekonomi är kanske mindre beroende av 

intäkter från skogen totalt sett men de areella näringarnas andel av ekonomin totalt sett motsvaras av 

ca 7-10 % som producenter av material till bioekonomin.  
  

                                                                                 
31 https://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2012A01/NV1701_2012A01_SM_NV41SM1305.pdf sidan 18  
32 Tillväxtverket, SCB fakta om svensk turism 2017 

https://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2012A01/NV1701_2012A01_SM_NV41SM1305.pdf


 

19 

Skogen genererar ekonomiska värden 

Sveriges totala skogsmarksareal är cirka 28 miljoner hektar, ca 23 miljoner hektar klassas som 

produktiv och används för virkesproduktion. Träden tillväxer med 100 miljoner kubikmeter varje år. 

Blekinge förvaltar 220 000 av dessa 28 miljoner ha.  

 

I Blekinge domineras tillväxten (avsatt areal) av granbeståndet med ca 100 000 m3 sk av sammanlagt 

170 000 m3 sk tillväxt.  

 

Skogsnäringen i Blekinge bidrar till Sveriges basindustrier och är en viktig del av samhällsekonomin. 

Det finns dock en viktig risk som motverkar möjligheten att skapa vinst genom tillväxt. Vilt och 

viltbetning i Blekinge påverkar intäkterna. Stammar av hjort och rådjur försvårar för skogsägarna att 

driva upp ny skog. I Blekinge finns det lövskogsmarker som lämpar sig väl för löv även i framtiden, 

men med bristande intresse i löv hamnar fokus på gran. Att bibehålla lövproduktionen med ett 

engagemang från företagen är en nödvändighet. Att hitta intressenter av lövskogsvirket är en 

utmaning som relateras till våra gemensamma behov av att ha levande skogar och en rik biologisk 

mångfald. Idag är efterfrågan på löv dålig. 

 

Skogen är inkomstkällan för en del, skogen är värdet för producenter av råvara för massa- och 

träindustrin, men skogen är också jakten och tystnaden, det är biodiversitet, det är rekreation och det 

är ett hem för en viltstam som frodas och vårdas. Skogen är värdet för dem som vidareförädlar varor 

eller tjänster. 

 

De Blekingska skogarna växer totalt sett. Den avsatta tillväxten är mycket ensidig i granbeståndet. Den 

årliga avsättning som redovisas i tabellen nedan visar hur björk, ek och bok står stabilt för samma 

årliga avsättning under perioden. Övrigt lövbestånd minskar. Den årliga avsättningen av gran står för 

en dominerande ökning av årlig avsatt tillväxt totalt.  

 

Medeltillväxten i Blekinge är under samtliga år i serien större än för riket i sin helhet. 

 

Blekinge Tall Contorta Gran Björk Ek Bok Övr      

löv 

Alla 

trädslag 

2010 16  78 16 10 9 20 150 

2011 17  81 18 9 9 18 154 

2012 16  81 17 10 11 21 155 

2013 16  79 18 10 11 21 155 

2014 18  94 18 13 12 21 176 

2015 16  100 18 10 12 14 170 

 

Genomsnittlig årligt avsatt tillväxt, femårsmedelvärde 33 , 170 = 170 000 m3sk  

                                                                                 
33 Skogsmarksarealen enligt skogsvårdslagen, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen). 
Skogsmark exklusive fjällbjörkskog, Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2013-2017=2015 
http://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__Skogsmark__Tillväxt/SM_Tillväxt_tab.px/table/tableViewLayout2/?rxid=
cac4743b-9b7c-43de-afe2-e8b092d4413a 

http://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__Skogsmark__Tillväxt/SM_Tillväxt_tab.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cac4743b-9b7c-43de-afe2-e8b092d4413a
http://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__Skogsmark__Tillväxt/SM_Tillväxt_tab.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cac4743b-9b7c-43de-afe2-e8b092d4413a
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Varje år avverkas ca 80 % och tillväxten riskerar att förstärka en typ av bestånd som kanske inte är den 

i rekreations- och naturvårdssammanhang mest efterfrågade. Hälften av skogen i Blekinge ägs av 

familjeskogsbruk som svarar för mer än hälften av avverkningarna.  

 

År Tall Contorta Gran Björk Ek Bok Övr. löv. Alla trädslag Medeltillväx

t (m3sk/ha), 

alla trädslag 

2010 16/3859 0/288 78/4968 16/1527 9/87 8/48 18/525 144/11304 8.7/5.1 

2015 16/3930 0.2/310 100/5700 18/1409 9/85 9/54 13/531 164/12019 8.3/5.3 

Avsatt tillväxt (10 000 m3sk) Blekinge/Riket34 

 

Skogsägarna är också normalt sett företagare som driver en enskild firma där den privata ekonomin 

och näringsverksamhetens utveckling är tätt sammankopplade vilket påverkar skogsfrågans ställning.  

 

Den Blekingska skogen växer alltså i en delvis urbaniserad värld, stadens anspråk på mark har 

visserligen kostat växtutrymme för stadsnära skog, men samtidigt har fler människor skapat sitt 

drömboende lite närmre skog och natur. Stadens tillväxt i sådana områden har också ofta gett 

väsentliga inkomster till markägare i exklusiva lägen där den moderna förorten växer, ofta i 

kustmiljöer men där mindre skogsbestånd tagits ner i exploateringsprojekt. I tätortsnära miljöer har 

skog därför avverkats i en mindre men viktig omfattning. Värdet av dessa tomter bör åtminstone lokalt 

vara del av beskrivningen av skogens kortsiktiga värden. Hur mycket exploatering och vilka intäkter 

har det skapat. Dessutom tenderar nyproduktion att driva upp fastighetspriser på villor generellt.35 

Konsekvenserna av just exploatering i tätortsnära miljöer har inte specifikt blivit belyst.  

 

Inkomsterna från skogsbruket i Blekinge stannar av ägarstrukturella skäl i Blekinge och är för de flesta 

skogsägare grunden för att kunna verka på landsbygden. Detta beror alltså på att 80 av företagen ägs av 

lokala, närvarande skogsföretag. Det ekonomiska flödet bidrar direkt i den lokala ekonomin och 

regionala ekonomin även om givetvis de största ägarna har en annan ekonomisk logik. Att mäta 

antalet årsverken i skogsbruket utan att titta på helheten ger ingen komplett bild och stämmer dåligt 

överens med ovanstående kommentarer om ex. besöksnäringens värde och antalet företagare som 

faktiskt lever av skogen på allt mer skiftande sätt. 

 2015-2017 

Småskaligt skogsbruk 167/6345 

Storskaligt skogsbruk 14/1249 

Entreprenörer 110/8762 

Totalt 291/16357 

 

Årsverken Blekinge/riket, Skogsbruk 3-årsmedeltal per utövare  

                                                                                 
34 
http://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__Skogsmark__Tillväxt/SM_Tillväxt_tab.px/table/tableViewLayout2/?rxid=
cac4743b-9b7c-43de-afe2-e8b092d4413a anfört arbete  samt tabell 1.3, genomsnittlig årlig avsatt tillväxt fördelat på träslag (slu.se) 
35 Se prisutveckling Booli per område 

http://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__Skogsmark__Tillväxt/SM_Tillväxt_tab.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cac4743b-9b7c-43de-afe2-e8b092d4413a
http://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__Skogsmark__Tillväxt/SM_Tillväxt_tab.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cac4743b-9b7c-43de-afe2-e8b092d4413a
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Samtidigt som forskning och utveckling pågår inom många områden för att ta fram nya innovativa och 

klimatsmarta produkter med den svenska skogen som råvarukälla så finns det i huvudsak bara 

statistik om trävärden. Dessutom värderas allt oftare (men utan ersättning) andra nyttor som skogen 

och naturen ger. Ekosystemtjänsterna som skogsägarna säkerställer med fungerande skogsvård ger 

dock inga inkomster annat än indirekt. 

 

Dvs det måste arbetas mer med att kommunicera nyttan av det som sker i skogen. 

 

Sammantaget skapar skogsbruket och skogsindustrin direkt sysselsättning till runt 60 000 personer i 

landet om Skogsindustriernas statistik får beskrivas36. Räknar man in underleverantörer och 

kringverksamheter sysselsätts uppemot 200 000 personer37.  

 

Mängden skog som produceras i Blekinge är proportionell till riket i många andra frågor och för 

enkelhets skull gör vi därför ett antagande om att även denna siffra är proportionell. 

 

För Blekinge med ca 0.7-0.8 % av näringen skulle det motsvara ca 4 000 i sysselsättning och 14 000 i 

indirekt sysselsättning. Dessa siffror och årsverken ovan behöver ställas mot varandra. De areella 

näringarna totalt bär fram bioekonomin. Tillväxtanalys och Statistiska centralbyrån visar att den 

svenska bioekonomin utgör ca 7 % av landets BNP, 11 % av landets omsättning och 23 % av 

varuexporten38 Bioekonomin är dock i dagsläget främst hänförlig till jordbrukets ekonomi. Men det 

potentiella värdet i Blekinges skogar ökar kontinuerligt till del i flertalet ädellövskogstyper och i bland- 

och barrskogar. Tillväxt i mängden avsatt skog är obefintlig för ekskogen. Men värdena i skogen är olika 

och fler aktörer börjar också se nyttan av det som förvaltas av markägare och som kommer parallellt 

med virkesproduktion. De allt fler skogsägare som förvaltar allt mindre enheter men ändå i 

genomsnitt 40 hektar har också intressanta bestånd (utifrån diskussionerna ovan) som sannolikt inte 

tagits med i statistiken som produktiv skogsmark, -än en gång handlar det om vem som formulerar 

data kring skogliga värden.  

 

Ägostrukturen är delvis förändrad under de senaste 10 åren, med allt mindre mark som förvaltas av 

stora privata aktiebolag. Den privatägda skogen torde vara särskilt intressant när också förvaltningen 

av skog sker närmre hemmet och därmed sannolikt utifrån värden ägarna själva ser. De 85 % av 

befolkningen som idag huvudsakligen bor i staden är brukare av skog i det rörliga friluftslivet, de är 

konsumenter av skogssektorns alla produkter och de är finansiärer av den offentliga skogs- och 

naturvård som kompletterar ägares egna initiativ. Alla borde kunna vinna på att tydliggöra intresset 

och dess sammanhang särskilt i den typ av skog som dominerar Blekinge med närvarande ägare. 

 

Detta skiljer inte Blekinge från andra platser annat än i att skogen är mycket påtaglig överallt för den 

som vistas i länet. Den traditionella bilden av vad vi kan förvänta oss av skogen sätts alltså på prov i 

Blekinge som i landet i övrigt. Skogen som bärare av ekosystemtjänster gör att fler bevakar och har 

                                                                                 
36 Skogsindustrierna  

37 tidigare angiven referens. 

38 www.tillväxtanalys.se 
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intressen i ett fungerande skogsbruk. Men närvaron i skogen är viktig oavsett vilka intressen som 

behöver bevakas eller stärkas. En skyddad skog som inte sköts tappar snart sitt värde om ägarna får 

säga sitt. Sammanfattat: Det är svårt att kvantitativt ställa saker mot varandra, det synes vara mer 

väsentligt att fokus hellre ligger på mångfalden av värden och frågeställningar som uppenbart präglar 

sektorn och som kanske behöver diskuteras. All framtagen statistik presenteras går relativt enkelt att 

söka på följande plats39  

 

Antalet skogsägare varierar beroende på årsserier men antalet fysiska personer består över tid stabilt 

på ca 5 000-6 000 fysiska personer. Antalet kvinnor är stabilt över 10-årsperioden.  

 

 2007 2017 

Kvinnor 2 076 2 041 

Män 3 723 3 502 

Samtliga 5 799 3 543 

   

Antal skogsägare (fysiska personer) 
 

Hur mycket hektar skogsmark finns det i Blekinge 

 

Blekinges skogar upptar ca 220 000 hektar, det motsvarar ca 0,8 % av Sveriges skogsmark men 74 % av 

Blekinges landyta. Ca 14 000 ha är impediment. Av skäl som angivits i inledningen bör dessa siffror 

hanteras försiktigt, hur stor den blekingska skogen är bör anses vara osäkert.  

 

Blekinges totalarea har i offentlig statistik ökat från 278 000 hektar till 300 000 hektar (2008-2017) 

under samma period har mängden skog ökat från 182 000 till 220 000 hektar. Är ökningen numerär 

eller bara ett utfall av ny mätteknik, svaret finns inte idag. Men osäkerheten har också påtalats i samtal 

med skogsägare, SCB och Skogsstyrelsen. 

 

Skogen i Blekinge upptar alltså ca 74 % av arealen (220 000 hektar Skogsmark av totalt ca 300 000 

hektar landareal), i riket motsvaras siffran av ca 67 %. Sett över ett decennium är det ingen större 

förändring förutsatt att landarealen 2008 var korrekt mätt, om totalen var 300 000 hektar redan då 

har vi gått från ca 61 % skogsmark till 74 % på 10 år.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
39http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv/Skogsstyrelsens%20statistikdatabas/?rxid=af6b0300-c6fb-4c15-b2ff-f290ba834265 
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Blekinges skogar40 i hektar över tid jämte åker och bete 

ÅR 1951 1981 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Åkermark 57 807 38 589 36 314 35 969 34 669 32 311 31 269 30 730 

Betesmark 12 312 6837 7033 10 129 11 155 13 244 11 555 10 877 

Skogsmark 

produktiv 

184 052 190 

000 

192 000 194 500 189 500 195 000 174 000 210 

000 

Skogsmark 

improduktiv 

- - - - 13 737 13 751 9 000 10 000 

TOTALT - - - - 203 237 208 851 182 000 220 

000 

 

Hektar skog samt total landareal 

 Skogs-

mark 

pro-

duktiv 

Skogs-

mark 

Impro 

duktiv 

Skogliga 

impediment 

improduktiv 

skogsmark 

Skogliga 

impediment 

träd och 

buskmark 

Kala 

impedi-

ment 

Övrig mark Total 

land-

areal 

2010 174 9 9 3 5 87 278 

2015 210 10 10 4 5 71 300 

 

Blekinges skogars värde41 ur ett alternativt perspektiv 

2018  

Tax kod 

Tax värde 

produktiv 

skogsmark 

Tax värde skogligt 

impediment tkr 

Tax värde för skog med 

avverkningsrestriktioner 

tkr 

Tax värde 

åker tkr 

Tax 

värde 

bete 

tkr 

Tax 

ekonomibyggn. 

tkr 

Totalt 

tax 

värde 

110 2 945 856 11 400 20 040 170 527 43 213 0 3 220 

909 

113 136 070 467 74 11 732 1 777 1 715 161 863 

120 9 293 619 30 484 23 202 1 639 313 251 439 634 048 15 527 

797 

121      61 156 61 156 

122 458 936 1 418 601 55 428 8 885 52 477 577 745 

 

Taxeringsvärden som mått att jämföra. 

                                                                                 
40https://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2012A01/NV1701_2012A01_SM_NV41SM1305.pdf 
41http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0601__BO0601A/TaxeringsvardeLantNY/table/tableVie
wLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 
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Skogsmark med och utan avverkningsrestriktioner per ägarkategori 

 

Medelstorlek på en brukningsenhet i Blekinge är, ca 40 ha, (genusstatistik finns endast nationellt), 

Ägostrukturen förklarar också mängden arbete som läggs ner på skogsbruket. Hur mycket ekonomisk 

ersättning ett dagsverke motsvaras talar statistiken inte om.  

 

Hektar  Prod skog ej 

restriktioner 

Skogligt impediment Prod skog med 

avverkningsrestriktion 

Fysisk person 156 337 10 626 1 387 

Dösbo 1 534 197 9 

Stat 408 758 1 458 

Kommun, Landsting 3 732 771 1 446 

Svenska kyrkan 95 2 0 

Svenskt AB (exkl. 

allm.nytta) 

12 872 642 1 677 

Övriga juridiska 

personer 

3 475 253 510 

Okänd 0 0 0 

 

 

Ägandet av skogen i Blekinge har främst utvecklats till ett proportionellt sett mer nära ägande. 

Närboägandet är numerärt stabilt men antalet Utboägare (helt eller delvis) har minskat kraftigt 

 

Hela tillväxten av areal bör beaktas med skepsis sedan kommentarer inkommit från SCB angående att 

totalareal snarast kan förklaras med jordaxelns lutning och bättre bildkvalité.42  

 

1000 hektar (riket inom 

parentes) 

Skogsmark Total landareal 

2008 183 278 (40 733) 

2009 176 277 (40 719) 

2010 182 278 (40 788) 

2011 191 286 (40 720) 

2012 196 285 (40 785) 

2013 202 285 (40 819) 

2014 220 297 (40 891) 

2015 220 300 (40 731) 

 

Notera rikets totala siffror inom parentes, det tycks som om tillväxten i Blekinge är avsevärt mycket 

större på arealförändring. Har länsstyrelsen aviserats om detta och hur skall geografisk data betraktas 

när totalarealen ökat från 278 till 300 hektar på 5-10 år. 

                                                                                 
42 Tabeller av totalarealer SCB 
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Blekinge 43  

I Sverige ägs hälften av skogen av enskilda, privata skogsägare. Närmare 20 % har offentliga ägare och 

kanske intressantare ändå, 30 % av skogens yta ägs ”på distans”. Ägaren bor inte vid eller i sin skog och 

har vanligen någon annan huvudsysselsättning än skogsbruket. I Blekinge är det annorlunda. Sedan 

2010 har ägarförhållandena ändrat sig markant i Blekinge, Aktiebolagen ägde 2010 ca 18 000 hektar 

2015 stod samma grupp för 6 000 hektar, de enskilda och övriga hade 2010 160 000 hektar men 2015 

väsentligen mycket mer, 214 000 hektar. 44 45 Blekinges totala skogsareal har alltså ökat väsentligt över 

tid. Blekinges landmassa har under de senaste 10 åren, ibland ökat så mycket som med 20 000 hektar i 

offentlig statistik. Andelen skog skiljer sig därför markant åt beroende på vilka data som presenteras 

och särskilt om man jämför med data längre bak i tiden. Blekinge representerar 220 ha av den svenska 

skogen om ca 28 miljoner hektar, vilket motsvarar ca.0,8 % av Sveriges skogar, i Blekinge betyder detta 

att ¾ av totalarealen statistiskt sett är skogsbeklädd46. 

Hektar Skogsmark i Blekinge, 2015 – genomsnittlig 5-årsperiod, notera nedgång 
skogsmark i siffror 2010.47 

Storleken på den improduktiva skogsmarken är liten och minskande och motsvarar riket rimligt väl. 

 

Ha 1951 1981 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Skogsmark 

produktiv 

184 052 190 000 192 000 194 500 189 500 195 100 174 000 210 000 

Skogsmark 

improduktiv 

    13 737 13 751 9 000 10 000 

Total 

skogsmark 

    203 237 208 851 182 000 220 000 

         
I ovanstående tabell kan konstateras att Blekinge är unikt, främst till sin ägostruktur med mycket 
tydlig dominans av enskildas ägande av skog (80 %), med en avsevärd minskad areal ägd av privata 
aktiebolag. Mängden enskilda ägare skulle kunna tyda på en sannolikt större ägarnärvaro i skogen 
vilket påtalas som en styrka när skilda värden skall förvaltas i skogen. Det är just denna närvaro som 
ibland kan uppfattas riskeras när ägandet eller statens inblandning ökar utan att platsnärvaron eller 
markägarens ambitioner samtidigt stärks. Den aviserade Skogspolitiska strategin oroar markägare 
eftersom man i detta arbete ser ett allt större politiskt engagemang likt det som påbörjades när 
jordbrukspolitiken styrdes in mot EU48.   

                                                                                 
43 https://www.skogssverige.se/kategori/scb, https://www.scb.se/hitta-statistik/sok/?query=skog&tab=ssd, 
http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv/Skogsstyrelsens%20statistikdatabas/?rxid=dadc435d-d474-441d-9300-53432843bffe, 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/, 
44 På Aktibolagens bekostnad har ägandet i gruppen övrigt växt.  
Antalet aktörer att nå för en diskussion om skogen blir därför en utmaning, men också en viktig fråga för att kunna ta fram en 
skogsstrategi som berör stor andel av skogen ur ett volymmässigt perspektiv. 
45 5-åriga genomsnitt, 2015 avser 2013-2017 
46 Se tidigare diskussion om skogsstatistiska metoder, teoretiskt är skogen ännu mer omfattande om 2010 års totala landarea 
gäller. 
47 SCB Markanvändning 
48 Ett antal samtal har förts med en panel som inte lämnar specifika kommentarer, Länsstyrelsen kommer kunna använda dessa personers åsikter i ett arbete längre fram, i detta skede är det författarens 

tolkning som redovisas. 

https://www.skogssverige.se/kategori/scb
https://www.scb.se/hitta-statistik/sok/?query=skog&tab=ssd
http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv/Skogsstyrelsens%20statistikdatabas/?rxid=dadc435d-d474-441d-9300-53432843bffe
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/
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Blekinges skogsmark och övriga nära län  

För att avslutningsvis få en bredare bild av den Blekingska skogens värden relativt grannlän redovisas 

några tabeller som kan vara av intresse; 49 50 51 

 

Regional jämförelsemark utgörs av skog, respektive impediment  

 

År 2015 regional 

jämförelse 1000 ha 

Skogsmark summa Skogliga impediment 

Summa 

Total landareal 

Jönköping 736 46 1 040 

Kronoberg 700 48 837 

Kalmar 782 65 1 112 

Blekinge 220 14 300 

Skåne 429 12 1 112 

Halland 312 36 519 

Götaland 5 429 534 8 612 

Riket 28 132 7 088 40 731 
 
 

Skogsmarksareal i respektive skoglig åldersklass 

 
Andel %   0- 3- 11- 21- 31- 41- 61- 81- 101- 121- 141- 

Jönköping 3.8 11 9.2 11 10.8 18.6 12.6 10.4 6.8 3.3 2.5 

Kronoberg 3.9 15.4 14.1 8.7 11.9 17.4 11.5 10.0 5.1 1.6 0.5 

Kalmar 3.8 8.1 8.9 9.5 10.6 19.6 11.8 11.8 8.3 4.9 2.7 

Blekinge 3.0 11.5 9.4 8.6 13.4 18.3 14.6 13.6 4.7 2.2 0.6 

Skåne 6.8 9.8 10.3 8.9 9.6 20.2 15 10.7 4.2 3.3 1.3 

Halland 3.1 11 8.8 8.6 8.4 21.6 19.2 11 4.7 2.6 1 

Götaland 4.1 9.9 9.4 9.1 11.1 20.5 12.8 11 6.4 3.4 2.4 

Riket 3.5 7 7.4 8.3 10 16.9 10.8 9.7 7.4 7 12 

Femårsmedelvärden i åldersklasser kolumnvis - Åldersklass skog närliggande län och Blekinge 

 

                                                                                 
49http://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__Skogsmark__Areal/SM_Areal_ägoslag_SVL_tab.px/table/tableViewLay
out2/?rxid=329fa65e-7ad8-4324-a73a-9613108543a0 
50 Tabell 2.1 - Skogsmark fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen efter År (Femårsmedelvärde), Län, Tabellinnehåll och 
Ägoslag Ingår i Sveriges officiella statistik:  Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2013-2017=2015 Ägoslag För definitioner 
och förklaringar, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen)  
51 Tabeller anges med de orginalbenämningar som skapas i databassystemet 
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Ägargrupper närliggande län och Blekinge 

 
Areal skogsmark 

Femårsmedelvärde 

2015, 100ha 

Privata AB Enskilda Övriga Alla grupper 

Jönköping 37 594 105 736 

Kronoberg 24 523 153 700 

Kalmar 53 593 136 782 

Blekinge 6 176 38 220 

Skåne 42 323 66 429 

Halland 17 264 31 312 

Hela landet 6 164 13 332 7 734 27 230 

 

Skogens tillväxt jämförelsedata 

 
        

Genomsnittlig årlig 
avsatt tillväxt 
(femårsmedelvärde 

Tall Gran Björk Ek Bok Övr.löv. Alla 
trädslag 

Kronoberg 84 254 54 5 2 12 411 

Blekinge 16 100 18 10 12 14 170 

Skåne 34 190 43 14 36 33 351 

Halland 19 173 25 8 8 8 240 

Götaland 804 2 199 413 80 60 216 3 773 

Riket 4 164 5 929 1 489 91 61 552 12 597 
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Allmän fastighetstaxering för lantbruk, genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar 
skogsmark, kr efter region, ägarkategori, skogsarealklass och år52 

 
År och Totalt 

ha 

1998 2005 2008 2011 2014 2017 

         Jönköping 18 363 30 800 39 617 45 041 56 397 60 886 

Kronoberg 18 710 31 639 37 846 44 694 53 451 54 532 

Kalmar 15 243 25 516 37 540 41 523 56 192 55 824 

Blekinge 18 793 31 245 43 408 54 703 67 663 71 983 

Skåne 20 727 37 724 48 828 65 005 76 726 80 872 

Halland 17 686 31 205 41 594 53 640 66 682 70 982 
 
 

 

 

Försålda lantbruk efter region, andel skogsbruksvärde köpeskilling och år53 

 

   2011 2014 2017 

Riket  Antal 490 516 632 

  Köpeskilling, 

medelvärde tkr 

1 128 1 011 1 397 

  Bas/taxv. 

medelvärde tkr. 

724 790 1 020 

Blekinge  Antal 3 8 4 

  Köpeskilling, 

medelvärde tkr 

1 383 1 420 1 151 

  Bas/taxv. 

medelvärde tkr. 

1 013 864 849 

 

  

                                                                                 
52http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0601__BO0601E/ArealAntSkogAgLant/table/tableViewL
ayout2/?rxid=9470f1ef-aa8a-4b0f-9980-52832cf2c374 
53http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0501__BO0501B/FastprisLBRegSkogAr/table/tableViewL
ayout2/?rxid=edba8432-4024-4f97-867b-a1551d63bf63 
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Avslutningsvis 
Som nämnts har korta samtal förts med 8 skogsägare vars namn vi erhöll från LRF, samtalens syfte har 
handlat om att säkerställa vilka frågor som ligger högst upp på deras agenda. Kontakterna fick i 
december ett SMS med information om att denna sammanställning skulle göras, alla erbjöds i SMS att 
inkomma med åsikter. Därefter har personerna ringts upp. Många har inte svarat men 8 kontakter har 
stärkt min bild av vad som oroar mest.  

Alla markägare samt det forum som nämndes inledningsvis tydliggör att Äganderättsfrågan, 
markägarens självklara rätt att vara del i samtal om sin mark, är en intrångsproblematik som nästan 
verkar som barriär mellan stat och skogsägare. Risken att drabbas ekonomiskt i en känslig ekonomisk 
situation är också väsentlig. Att Blekinges skogsägare ofta verkar som enskilda företag gör dessutom 
skogsekonomiska inskränkningar än viktigare, det är familjen som direkt påverkas av villkoren.  

Äganderätten och ekonomisk risk utifrån vad staten bestämmer dominerar agendan. Skador från viltet 
nämns men tonas ner av några. Från LRF finns en officiell bild som beskriver betesproblematiken som 
stor. Självklart är biotopskyddsinventeringen och ersättningsfrågan mycket aktuell i dessa dagar.  

Det finns en tydlig oro över vad det skogsstrategiska arbetet kommer att innebära. Önskan om frihet 
att själv få ta ansvar över sin mark och önskan att göra nytta är stor. Det finns en tydlig oro över ett 
antal frågor.  

Skogen är tveklöst något som berör många, i Blekinge täcker den dessutom 74 % av arealen. Om allas 
önskemål kunde synliggöras, skulle nog fler affärer också skapa mervärden. 
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